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PROCES-VERBAL  
al şedinţei Comisiei din ziua de 21.05.1997 

 
         La lucrările Comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, fiind absent motivat 1 şi 2  nemotivaţi. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Ioan Mircea Paşcu preşedintele comisiei 
 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
  
 - Întâlnire cu ofiţerii cursanţi ai Colegiului Superior de Stat Major din Academia de Înalte Studii Militare ( 
9 cadre didactice şi 27 cursanţi ); 
 - Întâlnire cu Dl.JACQUES WALLAGE, lider al fracţiunii social democrate 
în Camera a doua a Parlamentului Olandei, membru al Partidului Muncii, 
cel mai important partid din coaliţia  guvernamentală olandeză şi cel mai favorabil procesului de extindere a NATO 
şi includerii României în Alianţa Nord 
- Atlantică; 
 - Examinarea, împreună cu comisia similară a Senatului , a solicitării Preşedintelui României pentru 
aprobarea desfăşurării unor exerciţii şi operaţiiuni ale armatei, cu durată determinată, care implică intrarea, 
staţionarea şi trecerea unor unităţi militare ale altor armate, cu efective 
şi tehnică militară pe teritoriul României, în perioada iunie - decembrie 1997. 
 Comisia a prezentat: 
 a) La întâlnirea cu ofiţerii cursanţi, unele opinii cu privire la situaţia politico militară, perspectiva reformei  
din armată, precum şi mecanismul de procesare decizional pe probleme militare existent între Senat,Cameră, Guvern 
şi C.S.A.T. 
 b) La întâlnirea cu reprezentantul  Parlamentului Olandei, preocuparea 
şi unanimitatea de vederi a membrilor comisiei,pentru includerea  României în Alianţa Nord - Atlantică. 
 
 Întrunite în şedinţă comună, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi 
Camerei Deputaţilor au analizat solicitarea Preşedintelui României şi ca urmare, 
 - au constatat că aceasta respectă dispoziţiile art.117 alin.( 5 ) din Constituţia României şi ale art.5 alin. (3)  
din Legea apărării naţioanle a României nr.45/1994; 
 - au hotărât,cu unanimitate de voturi, să propună această solicitare spre dezbatere şi adoptare Plenului celor 
două Camere; 
 Conţinutul hotărârilor este cuprins în Raportul Comun şi în proiectul de Hotărâre,anexat acestuia. 
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